Handleiding voor Dienstkaarthouders - 2021
Definities:
1. Partijen:
Partijen zijn NP De Hoge Veluwe, Kröller-Müller Museum en Monsieur Jacques in de rol van
werkgever.
2. Medewerker:
Een medewerker is in actieve dienst bij één der partijen.
3. Oud-medewerker:
Een oud-medewerker is wegens pensionering niet meer in actieve dienst bij één der partijen.
4. Vrijwilliger:
Een vrijwilliger is een medewerker die als lid van de Vereniging van Vrijwilligers van De Hoge Veluwe
actief deelneemt aan één van de werkgroepen. De Vereniging houdt een lijst bij van wie daartoe
behoort. De vrijwillige medewerker is in het bezit van een dienstkaart.
5. Gezelschap:
Een groep onder verantwoordelijkheid en begeleiding van de dienstkaarthouder bestaande uit
maximaal 5 personen (inclusief de dienstkaarthouder) en 1 auto.
6. Dienstkaart:
Een toegangskaart voor 5 personen en een auto uitgegeven door NP De Hoge Veluwe en het KröllerMüller Museum, voorzien van pasfoto, adresgegevens en geboortedatum. Op vertoon van de
dienstkaart kan gratis worden geparkeerd bij de Parkentrees en korting worden verkregen (zie
onderdeel personeelskorting).
7. Dienstkaarthouders:
Vaste medewerkers, seizoenskrachten langer in dienst dan 3 maanden en oud-medewerkers van één
der partijen, actieve vrijwilligers van de Vereniging van Vrijwilligers van De Hoge Veluwe en leden van
de Raden van Toezicht van het Park en het museum.
8. Jaarkaart:
Een toegangskaart voor 1 persoon en een auto uitgegeven door NP De Hoge Veluwe, voorzien van
pasfoto, adresgegevens en geboortedatum. Wordt gratis verstrekt aan partners en kinderen (tot 18
jaar) van dienstkaarthouders, woonachtig op hetzelfde adres als de dienstkaarthouder en aan
medewerkers korter in dienst dan 3 maanden, stagiaires en onderzoekers.
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Privileges voor dienstkaarthouders:
A) Entree
De dienstkaarthouder mag gratis een gezelschap van 4 personen en een auto meenemen in het Park
en met 4 personen gratis het museum bezoeken. Zonder de aanwezigheid van de betreffende
dienstkaarthouder kan een gezelschap geen toegang worden verleend.
Tweemaal per jaar mogen dienstkaarthouders een schriftelijke aanvraag voorzien van
dienstkaartnummer indienen bij de directie(s) (niet bij reserveringsmedewerkers!) van Park
(iddekinge@hogeveluwe.nl) of museum (marleenwijnbergen@krollermuller.nl) voor gratis toegang van
een groep groter dan 5 personen. De gratis toegang geldt voor Park en museum; niet voor Jachthuis
Sint Hubertus.
Op verzoek aan de directie(s) van Park en/of museum kan aan de partner en de kinderen (tot 18 jaar)
van dienstkaarthouders gratis een Jaarkaart voor 1 persoon (en een auto) worden verstrekt, onder de
voorwaarde dat zij op hetzelfde adres wonen als de dienstkaarthouder.
B) Personeelskorting
Op vertoon van de dienstkaart wordt 20% korting verleend in de Parkwinkel en in de Museumwinkel.
Ook is het mogelijk om hout van het Park te kopen tegen een gereduceerde prijs (informatie over
prijzen bij het Hoofd Bedrijfsvoering).
De 20% korting in de Parkwinkel geldt niet voor alle artikelen.
Op vertoon van de dienstkaart wordt 10% korting verleend in het Parkrestaurant De Hoge Veluwe en
in restaurant Monsieur Jacques.
Deze korting geldt niet voor gereserveerde groepen in de restaurants.
In de theekoepel van Jachthuis Sint Hubertus wordt geen korting verleend.
De kortingsregeling geldt evenmin voor de verhuur van fietsen en voor deelname aan activiteiten of
evenementen.
De dienstkaarthouder laat alvorens af te rekenen eerst zijn/haar dienstkaart zien. Dit dient te gebeuren
voordat het bedrag in de kassa is ingevoerd.
Algemeen
Bij overtreding van het Parkreglement kunnen de dienstkaart en Jaarkaart worden ingenomen.
Deze handleiding kan te allen tijde door de directies van het Park en het museum worden aangepast.
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